
Dzięki unijnemu wsparciu mia-
sto będzie mogło zrealizować 
przedsięwzięcia, których łączna 
wartość to 42 112 026,88 zł. Ze-
wnętrzne dofinansowanie wynosi 
33 303 221,50 zł, co stanowi pra-
wie 80% kosztów inwestycji.
– Jest to wręcz zawrotna suma, 
która dla samorządu jest jak los 
na loterii. Z tą różnicą, że to nie jest 
szczęście czy przypadek, bo opra-
cowaliśmy bardzo dobry projekt, 
który został doceniony. Dla budżetu 
miasta to potężny zastrzyk finan-
sowy. Otwierają się kolejne możli-
wości inwestycyjne, a każda inwe-
stycja świadczy o rozwoju miasta 
i ten rozwój napędza – powiedział 
prezydent Krzysztof Kosiński.
Pozyskane środki zostaną przezna-
czone na budowę nowej drogi obwo-
dowej, od ronda Solidarności, bie-
gnącej poza granice Ciechanowa, 
do krajowej sześćdziesiątki na wy-
sokości centrum handlowego Mar-
credo. Droga ta połączy dwie drogi 
krajowe, wyprowadzi TIR-y z mia-
sta i w mieście rozluźni ruch. Poja-
wią się wzdłuż niej także ścieżki ro-
werowe i chodniki.
Również dzięki dofinansowaniu nie-
bawem wystartuje budowa centrum 
park&ride na ponad 200 miejsc par-

kingowych obok dworca PKP. Inwe-
stycja będzie służyła m.in. osobom 
przesiadającym się z samochodu 
w pociąg czy autobus. Teren wokół 
dworca zostanie na nowo zagospo-
darowany, odnowiony będzie skwer.
Z pozyskanych pieniędzy kupio-
ne zostaną dwa nowoczesne auto-
busy – jeden elektryczny, drugi – 
z silnikiem o normie emisji spalin 
Euro VI. Dodatkowo zainstalowa-
ny będzie system informacji pasa-
żerskiej. Na 14 przystankach staną 
elektroniczne tablice, pokazujące 
rzeczywisty czas przyjazdu auto-
busu na przystanek.
Unijne środki zostaną przeznaczo-
ne także na kompleksową moderni-
zację ulicy Sienkiewicza. Inwestycja 
jest w trakcie realizacji – powstają 
nowe chodniki, ścieżka rowerowa, 
przekładana jest zabytkowa kost-
ka, zamontowane zostaną elemen-
ty małej architektury, zagospoda-
rowana zostanie zieleń.
– W ostatnim czasie Ciechanów 
z dużym powodzeniem pozyskuje 
środki unijne na realizację waż-
nych i potrzebnych mieszkańcom 
regionu inwestycji. Tym razem 
sięga aż po 33 mln zł na projekty 
infrastrukturalne. Gratuluję pre-
zydentowi energii i skuteczności 

w szukaniu nowych rozwiązań, pi-
saniu dobrych projektów, a przede 
wszystkim pozyskiwaniu funduszy 
europejskich – powiedział marsza-
łek województwa mazowieckiego 
Adam Struzik.
Wniosek pod nazwą „Stworzenie 
warunków do wykorzystania trans-
portu multimodalnego przez bu-
dowę w rejonie dworca kolejowego 
w Ciechanowie drogowo-kolejowego 
węzła przesiadkowego wraz z prze-
budową ul. Sienkiewicza (droga do-
jazdowa do dworca PKP) i rozbu-
dową sieci dróg dla rowerów oraz 
ograniczenie niskiej emisji w Cie-
chanowie poprzez budowę nowej 
obwodowej drogi gminnej na po-
trzeby rozbudowy miejskiego sys-
temu komunikacji zbiorowej” bę-
dzie realizowany w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020.
Ciechanów wyprzedził m.in. Płock, 
Ostrołękę i Siedlce. O środki apliko-
wało sześciu wnioskodawców, z cze-
go tylko miastu Ciechanów i po-
wiatowi sokołowskiemu przyzna-
no pieniądze. Wniosek Ciechanowa 
był najlepszy, uzyskał prawie 100% 
możliwej punktacji konkursowej.

R.J.

TBS otrzymało 
pozwolenie 
na budowę bloku

Prace rozpoczną się w przy-
szłym roku, zakończą pod ko-
niec 2019 r. Powstanie budynek 
z 48 mieszkaniami oraz parking 
na 55 samochodów. Inwestycja 
realizowana będzie przy party-
cypacji w kosztach przyszłych 
najemców.

więcej str. 2
R.J.

Parking i mała 
architektura 
przy ul. Parkowej

Nowe miejsca parkingowe wy-
budowane zostały przy ul. Par-
kowej.  Inwest ycja obejmuje 
także budowę zatoki parkin-
gowej oraz montaż elementów 
małej architektury. W pobliżu 
staną m.in. ławki, kosze, tabli-
ca z mapą miasta i pulpity edu-
kacyjne.

więcej str. 3
R.J.

35 drzewek 
zasadzili ojcowie 
dla swoich dzieci

Podczas trzech odsłon akcji Urzę-
du Miasta 35 ojców zasadziło 
drzewa na specjalnie udostępnio-
nej działce na tyłach parku Konop-
nickiej. W ostatniej akcji, 26 sierp-
nia, wzięło udział 18 świeżo upie-
czonych tatusiów. Ratusz przyj-
muje kolejne zgłoszenia.

więcej str. 7
R.J.

„Kocie oczka” przy 
przejściach dla 
pieszych

Przed 15 przejściami dla pieszych 
zamontowane zostały świecą-
ce elementy, czyli „kocie oczka”. 
To jedno z zadań realizowanych 
w ramach projektu na rzecz po-
prawy bezpieczeństwa, na który 
Ciechanów pozyskał zewnętrzne 
dofinansowanie. Wkrótce przed 
przejściami pojawią się napisy 
„spójrz w lewo”.

więcej str. 2
R.J.

Bieżące prace 
i remonty

Na terenie miasta prócz dużych 
inwestycji prowadzone są bie-
żące remonty dróg i chodników, 
trwa malowanie pasów, montaże 
elementów infrastruktury drogo-
wej i małej architektury. Roboty 
zakończyły się m.in. na ul. Zbysz-
ka i Danusi, trwają na ul. Księ-
cia Konrada II, łączniku między 
Smorawińskiego i Armii Krajowej.

więcej str. 5
R.J.

„Ciechanów – miasto 
z potencjałem”

O Ciechanowie, unijnych pienią-
dzach, jak również o samorząd-
ności, znaczeniu kompetencji 
samorządów oraz polityce kra-
jowej dotyczącej miast mówił 
w rozmowie z Gazetą Samorzą-
du Miasta Ciechanów marsza-
łek województwa mazowieckie-
go Adam Struzik.

wywiad str. 12
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Unijne dofinansowanie, pozyskane przez miasto dotyczy budowy centrum park&ride, moder-
nizacji ulicy Sienkiewicza, powstania nowej drogi obwodowej, zakupu dwóch autobusów oraz 
elektronicznego systemu informacji pasażerskiej. Wniosek Ciechanowa okazał się najlepszy 
na Mazowszu.
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Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego wybuduje budy-
nek z 48 mieszkaniami. W ra-
mach inwestycji powstanie 
również parking na 55 samo-
chodów. Spółka otrzymała 
pozwolenie na budowę, pra-
ce będą mogły ruszyć w przy-
szłym roku. Roboty zakończą 
się pod koniec 2019 roku. Blok 
powstanie przy partycypa-
cji w kosztach przyszłych na-
jemców i po uzyskaniu kredy-
tu z BGK.

Budynek wielorodzinny z cztere-
ma kondygnacjami naziemnymi, 
podpiwniczony, powstanie przy 
ul. Karola Szwanke. TBS podkre-
śla, że będzie to obiekt zaprojekto-
wany w nowoczesny i funkcjonalny 
sposób, jednocześnie nawiązujący 
wyglądem do otaczającej zabudo-
wy. Powierzchnia użytkowa miesz-
kań wyniesie 2896,78 m2. Wielkość 
i liczba pokoi poszczególnych lokali 
uzależniona jest od samych najem-
ców, którzy wcześniej zgłaszali za-
interesowanie partycypacją w kosz-
tach inwestycji.
– Odzew po opublikowaniu ogłosze-
nia o naszej inwestycji był natych-
miastowy. W ciągu trzech dni mie-
liśmy komplet rezerwacji przez po-
tencjalnych najemców, co świadczy 
o dużym zainteresowaniu miesz-
kaniami na proponowanych przez 
TBS zasadach i słuszności decyzji 

o budowie bloku. Obiekt prezentu-
jemy teraz na wizualizacjach, do-
kładamy wszelkich starań by speł-
niał oczekiwania przyszłych na-
jemców – powiedział prezes TBS 
Łukasz Lewandowski.
Początek robót planowany jest 
na drugi kwartał 2018 roku, zakoń-
czenie na trzeci kwartał 2019 roku. 

W związku z dużym zapotrzebowa-
niem na tego rodzaju budynki, spół-
ka już planuje ogłoszenie przetargu 
na dokumentację kolejnego bloku. 
Ostatni budynek TBS wybudowany 
na zasadach partycypacji w kosz-
tach przyszłych najemców – inwe-
storów powstał w 2006 roku.

R.J.

„Kocie oczka”, czyli święcące 
elementy, zostały zainstalo-
wane w jezdni przed 15 przej-
ściami dla pieszych. W ramach 
projektu, na który miasto pozy-
skało ponad 43 ty. zł, na 5 przej-
ściach namalowany zostanie na-
pis „spójrz w lewo”. Namalowa-
nie takiego napisu miasto zle-
ciło dodatkowo na 10 kolejnych 
przejściach. Projekt obejmuje 
również działania edukacyjne.

Zamontowanych zostało 100 sztuk 
aktywnych punktowych elementów 
odblaskowych typu LED. „Kocie 
oczka” pojawiły się przy 11 przej-
ściach przy ul. Armii Krajowej oraz 
przy przejściu przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich, Batalionów Chłop-
skich, Sikorskiego i Orylskiej.

Na 15 przejściach zostaną namalo-
wane po dwa napisy przypominają-
ce pieszym wchodzącym na jezdnię, 
że najpierw należy spojrzeć w lewo 
i upewnić się, że można bezpiecz-
nie przekroczyć jezdnię. Przejścia 
znajdują się w najbliższej okolicy 
(do 300 m) obiektów użyteczności 
publicznej – przedszkola, żłobka, 
szkoły podstawowej, szpitala. To 
przejścia na ulicach: Mikołajczy-
ka, Batalionów Chłopskich, Ście-
giennego (dwa przejścia), Broniew-
skiego. Ponadto miasto zleciło na-
malowanie napisu na 10 kolejnych 
przejściach przy ul. Armii Krajowej. 
Wśród uczestników ruchu drogowe-
go realizowane będą działania edu-
kacyjne w ramach zadań własnych: 
przez policję, straż pożarną, WORD. 
Straż Miejska będzie prowadziła 
działania edukacyjne, m.in. wśród 
osób starszych. W ramach projektu 

dla dzieci i młodzieży został zorga-
nizowany konkurs plastyczny „Bez-
pieczny pieszy”.
– Gdy mają miejsca wypadki 
z udziałem pieszych, to oni są naj-
bardziej narażeni na niebezpie-
czeństwo, dlatego tak ważne jest 
minimalizowanie ryzyka tego ro-
dzaju zdarzeń drogowych. Dzięki 
„kocim oczkom”, przejście dla pie-
szych jest z daleka bardzo dobrze 
widoczne. W wielu miastach te od-
blaskowe elementy sprawdzają się 
od lat, chwalą je sobie sami piesi, 
jak również kierowcy – powiedział 
prezydent Krzysztof Kosiński.
Na wniosek prezydenta pozyskano 
dofinansowanie w ramach rządo-
wego „Programu ograniczania prze-
stępczości i aspołecznych zachowań 
Razem bezpieczniej im. Władysła-
wa Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

R.J.

TBS otrzymało pozwolenie 
na budowę nowego bloku

„Kocie oczka” przy przejściach dla pieszych

Organizacje pozarządowe mogą składać konkretne propo-
zycje zapisów do programu od 23 sierpnia do 22 września. 
W konsultacjach mogą wziąć udział wszystkie organiza-
cje pozarządowe działające na terenie Ciechanowa. Projekt 
uwzględniający zgłoszone propozycje poddany będzie dal-
szym konsultacjom, analizom, po czym stanie się przedmio-
tem głosowania na sesji Rady Miasta.

Konsultacje dotyczą doku-
mentu, jakim jest Program 
współpracy Gminy Miejskiej 
Ciechanów z organizacjami 
pozarządowymi działającymi 
na terenie Miasta Ciechanów 
oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 239) na 2018 rok. Organiza-
cje swoje pisemne propozycje mogą przesyłać pocztą pod adres Urzę-
du Miasta Ciechanów (Plac Jana Pawła II 6), złożyć w Biurze Obsłu-
gi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów (ul. Wodna 1), bądź przesłać 
drogą elektroniczną pod adres wks@umciechanow.pl.
Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji powstanie projekt pro-
gramu, który po uzgodnieniu z Ciechanowską Radą Działalności Po-
żytku Publicznego zostanie poddany dalszym konsultacjom. Organi-
zacje oraz uprawnione podmioty będą miały możliwość w określonym 
terminie zgłaszania uwag do projektu programu – drogą elektronicz-
ną, osobiście w Wydziale Kontaktów Społecznych oraz na spotkaniu 
planowanym we wrześniu. Kolejnym etapem procedury będzie analiza 
projektu programu przez komisje problemowe Rady Miasta, z uwzględ-
nieniem wielkości środków finansowych zagwarantowanych w budże-
cie na 2018 rok. Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu 
współpracy zostanie poddana głosowaniu przez Radę Miasta Ciecha-
nów do 30 listopada 2017 roku.

R.J.

Konsultacje programu 
współpracy z organizacjami 

pozarządowymi

Prezydent Miasta Ciechanów
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony

na udostępnienie placów handlowych przy cmentarzu
komunalnym w Ciechanowie przy ul. Gostkowskiej

w okresie od 26 października do 2 listopada 2017 roku

Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2017 roku o godzinie 9.00 w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1. Wywoławcza kwota 
netto wynosi:
– place nr 18, 20  – po 600 zł
– place nr 31, 35, 36  – po 400 zł
– place nr 45, 46, 50, 51, 59, 60  – po 100 zł

Do wylicytowanej opłaty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Osoba przystępująca do przetargu na place nr 18, 20 winna wpłacić wadium w kwo-
cie po 120 zł, na place nr 31,35,36 po 80 zł, zaś za na place nr 45,46,50,51,59,60 po 
20 zł.
Wadium płatne do dnia 19 września 2017 r. w kasie Urzędu Miasta Ciechanów 
lub na rachunek Urzędu Miasta Ciechanów: Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. w Cie-
chanowie nr: 97 1600 1462 1837 0686 3000 0004.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, będzie zaliczone na po-
czet opłaty, zaś ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miejskiej Ciechanów w ra-
zie uchylenia się tego uczestnika od zawarcia „umowy najmu”.
Zezwolenie na wykorzystanie placu dla prowadzenia działalności handlowej otrzy-
ma uczestnik przetargu, który zaoferuje najwyższą kwotę opłaty na wskazany plac.
„Umowy najmu” będą wydawane w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1, po okazaniu dowodu wpłaty.

z up. Prezydenta Miasta
 Joanna Potocka-Rak

Zastępca Prezydenta Miasta
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Mieszkańcy osiedla „Słoneczne” 
ponownie skorzystali z narzędzia 
jakim jest Budżet Obywatelski, 
dzięki czemu powstały przed ro-
kiem plac zabaw, wzbogacony zo-
stał o chodnik, pięć miejsc posto-
jowych wjazd oraz utwardzony do-
jazd. Droga dojazdowa została po-
prawiona i utwardzona kruszywem 
naturalnym zagęszczonym mecha-
nicznie. Chodnik, wjazd, miejsca 
postojowe wykonano z kostki bru-
kowej. Autorem projektu jest rad-
ny Wiesław Brzozowski. Projekt ten 
obejmuje również rozbudowę pla-
cu zabaw przy ul. Dobrej o urządze-
nia siłowe, ławki, stojaki na rowe-
ry i kosze na śmieci. Ta część pro-
jektu będzie zrealizowana wkrótce.

R.J.

Trwają prace związane z roz-
budową parkingu, znajdujące-
go się przy ul. Armii Krajowej, 
w pobliżu bloku przy skrzyżo-
waniu z ul. Ranieckiej i osie-
dlowego sklepu. Inwestycja 
obejmuje przebudowę utwar-
dzenia terenu, budowę dodat-
kowych miejsc parkingowych 
oraz chodnika.
Mieszkańcy pobliskich bloków 
na osiedlu „Płońska” od dawna na-
rzekali na brak wystarczającej licz-
by miejsc parkingowych. Parking 
w dotychczasowej wersji był zbyt 
mały, kierowcy korzystali z prze-
strzeni nieutwardzonej, która była 
rozjeżdżana i nierówna. Trwają-
ca inwestycja uwzględnia budo-
wę 9 nowych miejsc postojowych 
na tym terenie, przebudowę i roz-
budowę istniejącego utwardzenia 
oraz wykonanie chodnika. Zosta-

nie ułożona kostka betonowa bru-
kowa w kolorze grafitowym, miej-
sca parkingowe oddzielone będą 
kostką czerwoną. Prace zakończą 
się prawdopodobnie we wrześniu. 

Zadanie znalazło się na liście in-
westycji i remontów na 2017 rok, 
opracowanej po spotkaniach osie-
dlowych z prezydentem miasta.

R.J.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad przeprowadziła 
remont chodnika, nawierzchni oraz 
krawężników w części ul. Płońskiej, 
w pobliżu zakładu optycznego. Pra-
cami objęty był fragment w rejo-
nie od skrzyżowania z ul. 11 Puł-
ku Ułanów Legionowych w kierun-
ku ul. Mickiewicza i Grodzkiej. Za-
rządca drogi zlecił remont chodni-
ka (od strony bliższej ul. 11 Pułku 
Ułanów Legionowych) na długo-
ści około 30 m. Wzdłuż chodni-
ka po drugiej stronie jezdni wy-
mienione zostały krawężniki. Na-
wierzchnia została poprawiona – 
wylano asfalt.

R.J.

Przed przystąpieniem do budowy miejsc parkingowych, konieczne było 
wypoziomowanie chodnika. Składająca się na niego kostka została uło-
żona ponownie. W miejsce dotychczasowego, utwardzonego tłuczniem 
parkingu wybudowane zostały 32 miejsca parkingowe, w tym 2 dla osób 
niepełnosprawnych. Stanowiska oddziela kostka w innym kolorze. Po-
wstaje także zatoka autobusowa. Wśród elementów małej architektury, 
ustawionych przy drewnianej kładce na błoniach zamkowych, znajdzie 
się 8 ławek z oparciem i 8 koszy na śmieci. Pojawi się również dwustron-
na tablica wielkości 200 cm na 150 cm z mapą miasta ze szczegółowym 
uwzględnieniem Doliny Rzeki Łydyni oraz występujących tam gatunków 
fauny i flory. Konstrukcja prócz głównej tablicy będzie zawierała obraca-
ne kostki aluminiowe z nadrukiem. Ustawionych zostanie także 8 pul-
pitów edukacyjnych o wymiarach 105 cm na 60 cm. Będą to aluminiowe 
stelaże, dla wygody czytających główny panel będzie nachylony. Na pul-
pitach prezentowane będą treści o gatunkach zwierząt i roślin występu-
jących w Dolinie Rzeki Łydyni (kaczka krzyżówka, bóbr europejski, żaba 
trawna, nietoperze, lipa drobnolistna, klon zwyczajny, kruszczyk szero-
kolistny, róża dzika).
Wszystkie elementy zadania stanowią zwycięski projekt osiedlowy, wy-
brany przez mieszkańców „Podzamcza” w ramach Budżetu Obywatel-
skiego. Pomysłodawcą inwestycji jest przewodniczący zarządu tego osie-
dla Piotr Wojciechowski.

R.J.

Mieszkańcy postulowa-
li o sygnalizację świetl-
ną, zwracając uwagę, że 
skrzyżowanie jest nie-
bezpieczne, szczególnie 
dla pieszych. Podkreśla-
li, że krzyżują się drogi 
z dwoma i trzema pasami 
jezdni, a kierowcy często 
rozwijają duże prędkości. 
Przez ruchliwą ulicę Ar-
mii Krajowej przebiega także ścieżka rowerowa, w pobliżu skrzyżowania 
zlokalizowany jest przystanek autobusowy.
Na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Ranieckiej pojawi się w sumie 
20 sygnalizatorów, zamontowanych na 2 wspornikach i 13 masztach. 
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową sygnalizacji zo-
stało wpisana na listę inwestycji i remontów, opracowaną po spotkaniach 
osiedlowych z prezydentem.

R.J.

Wybudowany dojazd do placu zabaw 
przy ul. Kruczej

Nowy chodnik, pięć miejsc postojowych, zjazd publiczny na działkę, na której znajduje się plac 
zabaw oraz poprawiony dojazd – to elementy zrealizowanej inwestycji, wybranej przez miesz-
kańców w ramach Budżetu Obywatelskiego. Uzupełnia ona projekt przegłosowany we wcze-
śniejszej edycji, którym było utworzenie placu zabaw.

Rozbudowa parkingu przy ul. Armii Krajowej

GDDKiA: Wyremontowany  
fragment ul. Płońskiej między  

ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych  
a ul. Mickiewicza

Miejsca parkingowe i elementy 
małej architektury przy ul. Parkowej
Wzdłuż ul. Parkowej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Zam-
kową do przepompowni, powstały miejsca parkingowe z kostki 
brukowej. W pobliżu zostaną ustawione ławki, kosze na śmie-
ci, pulpity edukacyjne i tablica z mapą Ciechanowa. Budowa-
na jest również zatoka autobusowa. Jest to zadanie realizowa-
ne w ramach Budżetu Obywatelskiego. Prace objęły demontaż 
chodnika – tworząca go kostka została przełożona.

Budowa sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej 

i Ranieckiej
Kończą się prace związane z budową sygnalizacji, o którą 
od dawna zabiegali mieszkańcy osiedla „Płońska”. Roboty roz-
poczęły się od montażu kabli elektroenergetycznych, sterow-
nika, studni i kanalizacji kablowej. Wykonane zostały przepu-
sty, przeciski, konstrukcje wsporcze. Zamontowanych zosta-
nie 20 sygnalizatorów. Odbiór inwestycji odbędzie się w ostat-
nich dniach sierpnia lub na początku września.
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To co stanowi straty energii podczas 
tradycyjnych procesów, dzięki koge-
neracji, będzie w maksymalny moż-
liwy sposób wykorzystywane. Cie-
pło będzie wytwarzane na potrzeby 
miasta, a energia elektryczna na po-
trzeby PEC. Kogeneracja gazowa bę-
dzie stanowiła nowe źródło ciepła 
dla mieszkańców miasta, podłą-
czonych do PEC Ciechanów. Jest to 
pierwszy krok na drodze dywersy-
fikacji paliwowej. W kolejnych 2 la-
tach planowana jest realizacja na-
stępnych inwestycji w źródła ciepła, 
wykorzystujących zarówno paliwa 

gazowe jak i ciekłe jako alternatyw-
ne dla węgla. PEC podkreśla, że in-
stalacje węglowe będą również suk-
cesywnie modernizowane oraz uzu-
pełniane o instalacje oczyszczania 
spalin. Poprawi to znacząco bezpie-
czeństwo w zakresie pewności do-
staw paliwa oraz elastyczność w za-
kresie kosztów zakupu. Spółka zwra-
ca uwagę, że stało się to obecnie bar-
dzo istotne z uwagi na postępujące 
od początku 2017 r. zmonopolizo-
wanie rynku węgla w Polsce, skut-
kujące znaczącym wzrostem cen.

red.

Podobnie jak w przypadku budyn-
ku przy ul. 17 Stycznia 50, na bu-
dynku przy ul. Sienkiewicza 7 po-
krycie dachu, mimo bieżących na-
praw, uległo znacznemu zniszcze-
niu i wymagało wymiany. Podczas 
obydwu remontów zostało usunięte 
skorodowane deskowanie, a drew-
niane konstrukcje oczyszczono i za-
bezpieczono roztworem solnym.
Budynek przy ul. Sienkiewicza po-
siada dach czterospadowy z dwie-
ma lukarnami. Ten przy 17 Stycz-
nia – czterospadowy z ośmioma 
lukarnami.
W poprzednich latach na budyn-
ku przy ul. Sienkiewicza wykona-
no m.in. remont kominów z prze-
murowaniem z cegły klinkierowej 
ponad dachem, malowanie klat-
ki schodowej z wymianą stolarki 

okiennej, wentylację grawitacyj-
ną oraz wymianę drzwi wejścio-
wych. Budynek został wybudowa-
ny w 1942 roku. Posiada dwie kon-
dygnacje mieszkalne i częściowo 
użytkowe poddasze. Znajduje się 
w nim 10 mieszkań, jest podpiw-
niczony. Ma powierzchnię użyt-
kową 589 m2.
W budynku przy ul. 17 Stycznia 
przed remontem dachu naprawio-
no kominy oraz wykonano schody 
zewnętrzne z podjazdem dla osób 
niepełnosprawnych. Budynek zo-
stał wybudowany w 1941 roku. 
Ma dwie kondygnacje mieszkal-
ne i częściowo użytkowe podda-
sze, 11 mieszkań, jest podpiwni-
czony. Powierzchnia użytkowa 
to 426 m2.

R.J.

Nowa organizacja ruchu na ul. Bojanowskiego
28 sierpnia na ul. Bojanowskiego wprowadzony został ruch jednokierunkowy.
Ruch jednokierunkowy obowiązuje na całym odcinku ul. Bojanowskiego – od ul. Julii Kratowskiej do ul. 
Granicznej.

26 zgłoszeń w konkursie na najładniejszą posesję
31 lipca minął termin zgłoszeń do konkursu na najładniejszą posesję. Wpłynęło 26 propozycji. Wkrótce ko-
misja konkursowa obejrzy wszystkie zgłoszone obiekty, następnie wyłoni laureatów.

Pielęgnacja miejskiej przestrzeni
Na miejskich terenach prowadzone są prace pielęgnacyjne. Wielokrotnie wykaszane były trawniki w pasach 
dróg, na boiskach i placach zabaw, zieleńcach i parkach. Wykoszono także dno i skarpy Łydyni. Sukcesywnie 
podlewane są rośliny ozdobne w donicach i gazonach oraz te rosnące w parkach. Konieczne są częste pielenia 
oraz cięcia rozrastających się krzewów. Na zlecenie miasta prace wykonuje PUK.

Malowanie pasów
Od połowy sierpnia trwa malowanie przejść dla pieszych. Na niebiesko, zgodnie z nowymi przepisami, ma-
lowane są miejsca dla osób niepełnosprawnych. Na czerwono pomalowano przejazdy dla rowerzystów w ul. 
Armii Krajowej.

Remonty, nowe elementy infrastruktury drogowej
W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych potrójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją i gry-
sami wykonano ok 30 m odcinka drogi wewnętrznej przy ul. Okrzei 11. Trwają remonty na ul. Księcia Kon-
rada II (od ul. Płońskiej do Mościckiego) i na drodze wewnętrznej od ul. Smorawińskiego do Armii Krajowej. 
Lustro drogowe zamontowano na skrzyżowaniu ul. Granicznej i Ułańskiej. Podpisana została umowa na za-
kup 25 wiat przystankowych.

Sprzątanie świata
Finał tegorocznej, 24 ogólnopolskiej kampanii „Sprzątanie świata – Polska” pod hasłem „Nie ma śmieci – są 
surowce” odbędzie się w dniach 15-17 września.
Do udziału w akcji zachęcamy szkoły i przedszkola. Wszyscy chętni otrzymają plakaty i worki do zbierania 
odpadów. Worki można odebrać w Urzędzie Miasta w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska 
w Referacie Gospodarki Odpadami pok. nr 21, w godzinach od 8:00 do 16:00. Więcej informacji pod nr tel. 
(23) 674 92 89; szczegóły akcji: www.naszaziemia.pl.

P.H.

Informacje z Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska

Remonty dachów 
na dwóch budynkach TBS

Towarzystwo Budownictwa Społecznego kończy remont da-
chu na wielorodzinnym budynku przy ul. Sienkiewicza 7. Pra-
wie w całości wymienione zostało pokrycie dachowe, wymie-
niono rynny, rury spustowe oraz docieplona została murowa-
na lukarna. Pod koniec lipca zakończono podobny remont da-
chu na budynku przy ul. 17 Stycznia 50.

Zaawansowane prace przy budowie 
kogeneracji gazowej

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej na terenie Centralnej 
Ciepłowni przy ul. Tysiąclecia 18 zakończyło zasadniczą część 
prac przy montażu agregatu kogeneracyjnego w zabudowie 
kontenerowej. Agregat zostanie włączony w sieć ciepłowniczą 
oraz wewnętrzną sieć energetyczną ciepłowni w listopadzie.
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Zakończył się remont chodników przy ul. Księcia Konrada 
II, na odcinku między ul. Płońską a ul. Mościckiego. W miej-
scu betonowych płyt została ułożona kostka brukowa, wy-
mieniono krawężniki.
Chodniki powstały po obydwu stronach ulicy, łączna długość wy-
remontowanych fragmentów to około 250 metrów. Zadanie zna-
lazło się na liście inwestycji i remontów na 2017 rok, sporządzo-
nej po spotkaniach osiedlowych z prezydentem miasta. Wkrót-
ce rozpoczną się roboty na jezdni – zostanie wykonana nakład-
ka asfaltowa od skrzyżowania z ul. Płońską do skrzyżowania z ul. 
Mościckiego.

R.J.

Na pętli miejskiej zamontowane zostały trzy kolejne ławki, 
o co zabiegali mieszkańcy. Dwie ławki pojawiły się na odcin-
ku między ul. Pułtuską a ul. Wojska Polskiego, jedna w po-
bliżu mostu, przebiegającego w części między ul. Wojska Pol-
skiego a ul. Gostkowską. Rok temu zainstalowano osiem ze-
stawów elementów małej architektury.
W lipcu ubiegłego roku na pętli zamontowano osiem zestawów składa-
jących się z ławek, stojaków na rowery i kwietników oraz w sumie 63 ko-
sze na śmieci. Infrastruktury tego typu nie było w projekcie inwestycji, 
elementy te zostały dodatkowo wprowadzone. Prośby o dostawienie no-
wych ławek zgłaszali mieszkańcy, co było przedmiotem interpelacji rad-
nego Jacka Duriasza podczas majowej sesji. Mieszkańcy zwracali uwa-
gę na potrzebę dostawienia ławek dla osób, które pieszo przemieszcza-
ją się między cmentarzem a Aleksandrówką. Ławki pojawiły się na ul. 
Senator Janiny Fetlińskiej i ul. Prymasa Tysiąclecia – po lewej stronie 
pętli (patrząc od strony ul. Pułtuskiej).

R.J.

W ulicy pomiędzy ul. Smorawiń-
skiego i Armii Krajowej na około 
115-metrowym odcinku na jezd-
ni oraz parkingu został wylany as-
falt. Pojawiły się nowe krawężniki. 
Chodnik wykonany został z kost-
ki brukowej, która zastąpiła sta-
re betonowe płytki. Zadanie zna-
lazło się na liście inwestycji i re-
montów opracowanej po spotka-
niach osiedlowych mieszkańców 
z prezydentem miasta. Wkrótce, 
zgodnie z oczekiwaniami miesz-
kańców, zostanie wprowadzony 
ruch jednokierunkowy (od strony 
ul. Smorawińskiego w kierunku ul. 
Armii Krajowej).

R.J.

Na inwestycję wykonaną pod ko-
niec maja, składają się dwa pro-
jekty wybrane przez mieszkańców 
w ramach Budżetu Obywatelskie-
go, obejmujące m.in. budowę placu 
zabaw, siłowni zewnętrznej, alejek, 
montaż elementów małej architek-
tury. Pod koniec lipca zamontowa-
no dodatkowe urządzenie, na któ-
rym bezpiecznie mogą ćwiczyć oso-
by niepełnosprawne, poruszające 
się na wózkach. Poza tym na siłow-
ni stanął twister i stepper.
W maju na placu zabaw zamonto-
wano: karuzelę, drabinkę poziomą, 
sześciokąt wielofunkcyjny, zadaszo-
ną piaskownicę, podwójną huśtaw-
kę, stolik i siedzisko do gry w sza-
chy, bujaki na sprężynie, dwa ze-
stawy zabawowe z zjeżdżalniami. 
Zainstalowane zostały także ław-
ki, kosze na śmieci i stojaki na ro-
wery. W strefie urządzeń zabawo-

wych pojawiła się bezpieczna, po-
liuretanowa nawierzchnia. Na si-
łowni zostały zamontowane urzą-
dzenia typu: orbitrek, wioślarz, 
biegacz, rower, krzesło do wyciska-
nia siedząc, ścieżka zdrowia. Jest 
tam nawierzchnia trawiasta, wo-
kół placu zabaw i siłowni wybudo-

wano alejki.
Koncepcja planowanego kolejne-
go etapu zagospodarowania prze-
widuje budowę dwóch boisk (wie-
lofunkcyjnego oraz do piłki noż-
nej), alejek, toru do jazdy na wrot-
kach oraz altanek.

R.J.

Na ulicy Zbyszka i Danusi wy-
remontowana została jezdnia 
oraz chodniki, przebiegające po 
jej obydwu stronach. Na jezd-
ni ułożono nawierzchnię asfal-
tową, a stare chodnikowe płyty 
zastąpiła kostka brukowa. Prace 
objęły całą ulicę o długości oko-
ło 140 metrów. Rozpoczęły się 
w lipcu, od remontu chodników. 
Kolejnym etapem było wylanie 
asfaltu. O remont ulicy Zbyszka 
i Danusi postulowali mieszkań-
cy. Pod koniec ubiegłego roku pi-
smo z ich podpisami złożył do ra-
tusza przewodniczący zarządu 
osiedla „Podzamcze”, Piotr Woj-
ciechowski. Zadanie znalazło się 
na liście inwestycji i remontów 
na 2017 rok.

R.J.

Wyremontowana ulica Zbyszka i Danusi

Remont łącznika między  
ul. Smorawińskiego a ul. Armii Krajowej

Dodatkowe urządzenia, m.in. 
dla niepełnosprawnych, w nowym miejscu 
aktywnej rekreacji na osiedlu „Kargoszyn”

Na niedawno zagospodarowanym terenie przy stawku, w pobliżu kościoła św. Piotra, pojawiły 
się kolejne urządzenia. To specjalne urządzenie do ćwiczeń dostosowane do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, twister oraz stepper.

Remont chodników 
i nawierzchni  

przy ul. Księcia Konrada II

Kolejne ławki  
na pętli miejskiej
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Wykonywane są prace konserwa-
torskie, restauratorskie i roboty 
budowlane. Wszystkie prace pro-
wadzone są pod nadzorem konser-
watora zabytków.
Neogotycka brama prowadząca 
na teren przykościelny kościoła 
św. Tekli została wzniesiona w dru-
giej połowie XIX wieku. Pierwot-
nie pełniła także funkcję dzwon-
nicy. Konstrukcja bramy dzwon-
nej została zachowana w całości, 
jednak jej stan wskazywał na ko-
nieczność przeprowadzenia pil-
nych robót. Głównym celem pro-
wadzonych prac jest powstrzyma-
nie procesów korozji cegły, na co 
wpływ mają czynniki atmosferycz-
ne oraz obecność wtórnych, nie-
szczelnych i niespełniających wy-
mogów konserwatorskich zapraw 
spoinujących.
Remont obejmuje m.in. uzupeł-
nienie ubytków w murze, izolację 
muru fundamentalnego, drenaż, 
roboty ziemne, oczyszczenie i na-
prawę murów, zmianę lokaliza-
cji lamp wraz z wymianą instala-
cji elektrycznej, zmianę lokaliza-
cji uchwytów do flag, dezynfekcję 
murów i lokalne odsolenia, wymia-
nę i uzupełnienie spoin, impregna-
cję wzmacniającą strukturę ścia-
ny, scalenie kolorystyczne, napra-

wy i konserwację przypór, wymia-
nę pokryć z cegły ceramicznej, na-
prawę i konserwację elementów 
metalowych oraz roboty brukar-
skie w przejściach bramy.
W 2015 roku została podjęta uchwa-
ła w sprawie określenia zasad udzie-
lania dotacji na prace konserwator-
skie, restauratorskie i roboty bu-
dowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków. Parafia zło-
żyła do prezydenta miasta wnio-
sek, który został pozytywnie zwe-

ryfikowany, następnie Rada Miasta 
w 2016 roku zdecydowała o przeka-
zaniu środków. Prace zakończą się 
we wrześniu. Wsparcie w wysoko-
ści 55 tys. zł parafia otrzymała tak-
że z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Jedna trze-
cia kosztów remontu zostanie po-
kryta ze środków własnych parafii.
Na przyszły rok planowane są pra-
ce związane z konserwacją przyle-
gającego do bramy parkanu.

R.J.

Obecność owadów wpływa na za-
chowanie równowagi w przyro-
dzie, w związku z czym w przestrze-
niach miejskich coraz częściej in-
stalowane są specjalne domki dla 
owadów. Ciechanów w parku im. 
Marii Konopnickiej ustawił dwie 
pierwsze tego rodzaju konstrukcje. 
W drewnie są nawiercone otwory, 
między pieńkami umieszczono ga-
łązki trzciny. Dzięki takim rozwią-
zaniom owady mają zapewnioną 
przestrzeń, w której mogą się chro-
nić, co zwiększa ich szanse na prze-
trwanie. Każdy z domków posiada 
daszek oraz betonową podstawę.
Wśród ostatnich podobnych pro-
ekologicznych inicjatyw, które mają 
także charakter edukacyjny, jest 
instalacja kilku uli na dachu ra-
tusza, planowana na wiosnę przy-
szłego roku.
Jeżeli chodzi o sam park im. Ma-
r i i Konopnickiej, w t y m roku 
w części od ul. Sienkiewicza pro-
wadzone są intensywne prace, 
służące uporządkowaniu i uatrak-

cyjnieniu przestrzeni, wzbogace-
niu parku o nowe rośliny. W po-
zostałej części prace prowadzo-
ne będą w przyszłym roku. Po-
prawione zostały alejki, wymie-
nione krawężniki, zamontowane 
ławki i kosze na śmieci. Sadzone 

są kwiaty, byliny, krzewy i drze-
wa. Na tyłach parku wydzielona 
została przestrzeń, gdzie świe-
żo upieczeni ciechanowscy oj-
cowie sadzą drzewa przekazane 
przez miasto.

R.J.

Remont bramy  
przed „Klasztorkiem”

Zakończył się I etap prac dotyczący wzmocnienia fundamentów, trwają roboty rekonstrukcyj-
no-konserwatorskie przy murach. Na remont zabytkowej bramy przed kościołem w parafii św. 
Tekli, miasto przyznało dotację w wysokości 50 tys. zł.

Domki dla owadów 
w parku Konopnickiej

Dwie drewniane konstrukcje, które stanęły w parku im. Marii Konopnickiej, mają wabić poży-
teczne owady, zapewnić im przetrwanie podczas chłodów, stanowić miejsce do wylęgu. Usta-
wienie domków dla owadów to jeden z pomysłów realizowanych w ramach odnawiania parku.

Z wnioskiem do Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych o utworze-
nie Straży Miejskiej 12 czerwca 
1991 r. wystąpił ówczesny prezy-
dent Ciechanowa Tadeusz Boch-
nia. Ministerstwo przychyliło się 
do wniosku. Prezydent Ciechano-
wa, zarządzeniem, z dniem 1 sierp-
nia 1991 r. utworzył Straż Miejską 
w Ciechanowie.
Pierwszą siedzibą Straży Miej-
skiej był Urząd Miasta. W kolej-
nych latach miały miejsce wielo-
krotne przeprowadzki. Po rozbu-
dowie Urzędu Miasta, Straż Miej-
ska przeniosła się do obecnej sie-
dziby przy placu Jana Pawła II 7.
Obecnie wśród strażników miej-
skich jest jeden, który pracuje 
od samego początku istnienia stra-
ży. Od 1991 r. do 1994 r. zatrudnio-
nych zostało 4 nowych pracowni-
ków, od 1995 r., Straż Miejska li-
czy 10 osób. Pierwszym komen-
dantem był Zdzisław Gołaszew-
ski, kolejnymi: Krystian Urbański 
(1995-2005) i Krzysztof Matuszew-
ski (2005-2017). Od 1 marca 2017 r. 
obowiązki komendanta pełni Ma-
riusz Szymański.
Do zasadniczych zadań Straży 
Miejskiej należy w szczególno-
ści ochrona spokoju i porządku 
w miejscach publicznych. Straż 
Miejska podkreśla, że jest dla 
mieszkańców a nie przeciwko 
nim, dlatego też kluczowym ele-
mentem utrzymywania spokoju 
i porządku w miejscach publicz-
nych są pouczenia, prewencja 
i współpraca z mieszkańcami Cie-
chanowa. Od początku 2017 roku 
do 31 lipca Straż Miejska podję-
ła ponad 4300 interwencji. Po-
nadto do ustawowych prioryte-
tów zadaniowych Straży Miej-
skiej należy również informowa-

nie społeczności lokalnej o stanie 
i rodzajach zagrożeń, a także ini-
cjowanie i uczestnictwo w działa-
niach, mających na celu zapobie-
ganie popełnianiu przestępstw 
i wykroczeń oraz współdziałanie 
w tym zakresie z organami pań-
stwowymi, samorządowymi i or-
ganizacjami społecznymi. Priory-
tetem w tym obszarze są działania 
skierowane m.in. na wychowanie 
dzieci i młodzieży w poszanowaniu 
prawa. Przykładowo, w programie 
„Patrol szkolny” w latach 2016-
2017 wzięło udział ok. 3000 przed-
szkolaków i uczniów. W trakcie 
roku kalendarzowego prowadzo-
ne są również inne akcje, mające 
na celu zapewnienie bezpieczeń-
stwa w mieście, m.in. „Bezpiecz-
ne ferie”; „Dzień wagarowicza”, 
„Znicz”, „Fajerwerki”, „Bezpieczne 
wakacje”, „Bezpieczny rowerzysta” 
i „Bezpieczny pieszy”. W ramach 
poprawienia czystości i porządku 
w mieście prowadzone były dzia-
łania „Posprzątaj po swoim psie” 
oraz „Palisz śmieci – trujesz sie-
bie i innych”. W 2017 r. Straż Miej-
ska włączyła się we współorganiza-
cję bezpłatnego kursu samoobro-
ny dla kobiet „Bezpieczna ciecha-
nowianka”.
Od połowy czerwca 2017 r. Straż 
Miejska w Ciechanowie posiada 
łatwy do zapamiętania aktywny 
ogólnopolski numer alarmowy 
986, czynny w godzinach pracy 
Straży Miejskiej. – Staramy się 
jak najlepiej reagować na zgło-
szenia mieszkańców. Jesteśmy po 
to, żeby wspólnie z innymi służ-
bami troszczyć się o spokój i po-
rządek w mieście – powiedział 
komendant Straży Miejskiej Ma-
riusz Szymański.

red.

29 sierpnia:  
Dzień Straży Gminnej

Dzień Straży Gminnej jest okazją do przybliżenia historii cie-
chanowskiej formacji. Straż Miejska w Ciechanowie działa 
od 26 lat. W tym czasie zmieniała się liczba strażników, ko-
mendanci, siedziba oraz przepisy prawa regulujące zakres 
obowiązków straży. Komendant Mariusz Szymański pod-
kreśla, że zmiany w polityce Straży Miejskiej idą w kierunku 
zwiększania zaufania mieszkańców oraz że Straż Miejska jest 
po to, by służyć mieszkańcom i razem z nimi działać na rzecz 
lokalnej społeczności.
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26 sierpnia odbyła się trzecia 
odsłona akcji, do której Urząd 
Miasta zaprosił świeżo upie-
czonych ojców. 18 tatusiów za-
sadziło klony i dęby na udo-
stępnionej dla nich miejskiej 
działce na tyłach parku im. 
Marii Konopnickiej. Wcześniej 
pojawiło się tam 17 drzew.

Każdy z obecnych mężczyzn za-
sadził drzewko w przygotowanym 
wcześniej przez PUK dołku. Przed 
drzewkami zostały umieszczone 
tabliczki z imionami i nazwiska-
mi dzieci oraz datami urodzenia. 
Systematycznie drzewa będą do-
sadzane, cała przestrzeń na tyłach 
parku stanowiła będzie ojcowski 
lasek, na którym zmieści się około 
200 drzew. Następnie będzie wy-
znaczona kolejna lokalizacja.

Akcja została ogłoszona w Dzień 
Ziemi, wówczas drzewa w par-
ku sadzili uczniowie ciechanow-
skich podstawówek. Pierwsze sa-
dzenie drzew przez ojców odbyło 
się 24 czerwca, tuż po Dniu Ojca, 
drugie 8 lipca.
Zgłaszać mogą się panowie zamel-

dowani w Ciechanowie oraz ojco-
wie dzieci, które w mieście mają 
meldunek. Zgłoszenia przyjmuje 
Referat Zieleni Miejskiej i Ochro-
ny Środowiska: plac Jana Pawła II 
6, parter, pokój 20 lub 22, tel. (23) 
674 92 83 lub (23) 674 92 68.

R.J.

W ostatnią niedzielę lipca w za-
wodach o Puchar Prezydenta Cie-
chanowa rywalizowało 55 wędka-
rzy. Stanowiska wędkarskie nad 
ciechanowskimi Kanałami prze-
żywały oblężenie za sprawą rekor-
dowej frekwencji. Liczyła się waga 
wszystkich złowionych ryb. Po zwa-
żeniu ryby były wypuszczane z po-
wrotem do wody.
Kolejnych 9 miejsc (od 1. miejsca) 
zajęli: Mikołaj Krauze, Sławomir 
Kurzęcki, Andrzej Wysocki, Da-
riusz Oleksiak, Andrzej Kamiński, 
Patryk Bieszczak, Andrzej Mrozow-
ski, Robert Krakowski i Damian 
Kwiatkowski.
Zawody zakończyły się rozmowa-
mi przy kiełbasce z grilla.

red.

35 drzewek zasadzili ojcowie dla swoich dzieci

Zawody wędkarskie na Kanałach

Znajdź swojego psa 
w schronisku

Już tradycyjnie w Gazecie Samorządu Miasta Ciechanów za-
chęcamy do odpowiedzialnej adopcji psów, przebywających 
w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. Oto ko-
lejne porzucone czworonogi pilnie potrzebujące kochające-
go właściciela i nowego domu.

Bila to 4-miesięczna suczka, wa-
żąca 4 kg. Jest przyjazna, posłusz-
na, lubi być przytulana i głaskana. 
Potrafi chodzić na smyczy.

Borys (brat Bili) ma 4 miesięcz-
ne, waży 7 kg. Pozytywnie nasta-
wiony do ludzi. Łagodny, odważ-
ny, ułożony. Lubi zabawy w wodzie.

Pako ma 8 miesięcy, waży 17 kg. Sympatyczny, zabawny, cieszy się 
na widok człowieka.

Poter – 3 lata, waga 13 kg. Łasi się do ludzi, cieszy się na ich widok. Jest 
radosny, ufny, miły, chętny do głaskania. To pies posłuszny i kontaktowy.

Szczegółowe informacje o tych i innych czworonogach można uzyskać 
pod numerem tel. (23) 611 13 59.

K.D.
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19 i 26 sierpnia w Urzędzie Stanu Cywilnego 50. rocznicę ślu-
bu świętowały dwie pary z Ciechanowa.

Państwo Barbara i Piotr Dąbrowscy pobrali się 1967 roku. Są ro-
dowitymi ciechanowianami. Pani Barbara, z domu Charzyńska, urodzi-
ła się w 1947 r. Od czasu gdy była nastolatką do emerytury pracowała 
w cukierni Zdzisława Kozakiewicza. Pan Piotr urodził się w 1945 r. Za-
wodowo był związany z Zakładem Energetycznym. Jubilaci wychowali 
dwie córki i doczekali się dwojga wnucząt.

Państwo Teresa i Stanisław Żbikowscy pobrali się 26 sierpnia 
1967 r. Pani Teresa urodziła się w 1939 r. w Chrostowie. Pracowała w Szko-
le Podstawowej nr 2 w Ciechanowie. Pan Stanisław urodził się w 1940 r. 
w miejscowości Pajewo Króle. Zawodowo był związany z Państwowy-
mi Gospodarstwami Rolnymi oraz Spółdzielniami Kółek Rolniczych. 
Małżonkowie wychowali dwoje dzieci, doczekali się czworga wnucząt.

Jubilaci otrzymali medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Pre-
zydent Krzysztof Kosiński oraz I zastępca prezydenta Joanna Potocka-
-Rak wręczyli im listy gratulacyjne oraz pamiątkowe płaskorzeźby z po-
piersiem papieża Jana Pawła II. Dopełnieniem uroczystości były lamp-
ki szampana, kwiaty i życzenia na dalsze wspólne lata.

red.

25 lipca setne urodziny świętował 
Stanisław Klepański z Ciechanowa. 
Jubilat to były ułan, żołnierz 11 Puł-
ku Ułanów Legionowych, zasłużo-
ny kapelmistrz Miejskiej Orkiestry 
Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej, 
współzałożyciel i wieloletni prezes 
Stowarzyszenia Żołnierzy 11 Puł-
ku Ułanów Legionowych i ich Ro-
dzin im. Marszałka Edwarda Śmi-
głego-Rydza.
W dniu 100. urodzin gratulacje i ży-
czenia jubilatowi złożyła delegacja 
Urzędu Miasta. Prezydent Krzysz-
tof Kosiński wręczył panu Stanisła-
wowi kwiaty i płaskorzeźbę z wize-
runkiem Jana Pawła II.

K.D.

Uroczystości związane z wybu-
chem Powstania Warszawskiego 
1 sierpnia rozpoczął III Ciechanow-
ski Marsz Powstania Warszawskie-
go. Następnie w godzinę „W” trady-
cyjnie zabrzmiały w mieście syre-
ny alarmowe. Pod pomnikiem Po-
wstańców Warszawskich odbyło się 
złożenie kwiatów. COEK STUDIO 
zorganizował na ulicy Warszaw-
skiej happening „Powstańcze śpie-
wo-granie”. Rozdawane były bia-
łe i czerwone balony, mieszkańcy 
wspólnie śpiewali pieśni patriotycz-
ne. Ze zniczy ułożyli symbol Polski 
Walczącej. Obchody zamknęła od-
prawiona w kościele św. Piotra msza 
św. w intencji uczestników Powsta-
nia Warszawskiego.
Organizatorami obchodów byli: 
ciechanowski obwód Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajo-
wej, Prezydent Miasta Ciechanów, 
ciechanowski hufiec Związku Har-
cerstwa Polskiego, stowarzyszenie 
„Narodowy Ciechanów” oraz Cie-
chanowski Ośrodek Edukacji Kul-
turalnej STUDIO.

A.C.

50-lecia ślubu

Urodziny 
100-latka

73. rocznica wybuchu  
Powstania Warszawskiego

Ciechanowski Ośrodek Eduka-
cji Kulturalnej STUDIO zapra-
sza do udziału w konkursie fo-
tograficznym. To propozycja za-
równo dla profesjonalistów jak 
i niezawodowych pasjonatów fo-
tografowania. Chętni mogą skła-

dać swoje prace do 30 września. 
Maksymalnie 6 zdjęć w forma-
cie nie mniejszym niż 20/30 cm 
należy we wskazanym terminie 
dostarczyć do siedziby COEK 
STUDIO.

red.
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Konkurs organizowany przez mia-
sto adresowany był do dzieci i mło-
dzieży z Ciechanowa z dwóch grup 
wiekowych: 7-11 lat oraz 12-18 lat. 
Warunkiem udziału było samo-
dzielne przygotowanie pracy pla-
stycznej w formacie A3, w dowol-
nej technice. W kategorii wiekowej 
7-11 lat I miejsce zdobyła Magdale-
na Falęta, II – Alicja Włodarczyk, 
III – Lena Matusiak. W kategorii 
12-18 lat zwyciężyła Julia Ziółkow-
ska, II miejsce zajął Marceli Grze-
gorzewski, III – Natalia Wolińska. 
Wyróżnienia przyznano Stanisła-
wowi Białobrzeskiemu, Ines La-
sockiej oraz Julii Matusiak.
Oceny prac dokonała komisja, któ-
ra brała pod uwagę zgodność pra-
cy z tematem, walory artystyczne, 
kreatywność, samodzielność. Za 
pierwsze miejsce nagrodą był kask 
ochronny na rower, plecak, torba 
sportowa, za drugie i trzecie – ple-
cak i torba sportowa. Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego w Cie-
chanowie ponadto ufundował dla 
laureatów oraz wyróżnionych ze-
stawy, w skład których wchodzą: 
kask dla rowerzysty, kamizelka od-
blaskowa oraz zestaw oświetlenio-
wy. Wszystkim wręczono dyplomy.
W spotkaniu w ratuszu, gdzie mia-
ło miejsce rozdanie nagród, wziął 
udział prezydent Krzysztof Kosiń-
ski, zastępca komendanta Komen-
dy Powiatowej Policji w Ciecha-
nowie Zbigniew Andres, dyrektor 
WORD w Ciechanowie Anna Gwoź-
dzik, rzecznik Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej 
w Ciechanowie Grzegorz Pawlicki 
oraz p.o. komendanta Straży Miej-
skiej Mariusz Szymański.
W ramach projektu, z którym zwią-
zany był konkurs, zakupionych i za-
montowanych zostało 100 sztuk 
tzw. kocich oczek, czyli aktywnych 
punktowych elementów odblasko-
wych typu LED. Kocie oczka po-
jawiły się przy 15 przejściach dla 

pieszych na drogach gminnych. 
Na 5 przejściach zostaną namalo-
wane po dwa napisy przypominają-
ce pieszym wchodzącym na jezdnię, 
że najpierw należy spojrzeć w lewo 
i upewnić się, że można bezpiecz-
nie przekroczyć jezdnię. Urząd zle-
cił dodatkowo wykonanie napisów 
na kolejnych 10 przejściach. Po-
nadto, w ramach projektu, wśród 
uczestników ruchu drogowego re-
alizowane będą działania edukacyj-
ne w ramach zadań własnych: przez 
policję, straż pożarną,WORD. Straż 

Miejska będzie prowadziła działa-
nia edukacyjne, m.in. wśród osób 
starszych.
Na wniosek prezydenta pozyskano 
dofinansowanie w ramach rządowe-
go „Programu ograniczania prze-
stępczości i aspołecznych zacho-
wań Razem bezpieczniej im. Włady-
sława Stasiaka na lata 2016 i 2017”. 
Kwota dofinansowania z Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji to 43 400 zł, która stano-
wi 96% kosztów projektu.

R.J.

Rozstrzygnięcie  
konkursu plastycznego 

„Bezpieczny pieszy”
Nagrody i wyróżnienia przyznane w ramach wakacyjnego konkursu plastycznego „Bezpiecz-
ny pieszy” zostały wręczone 23 sierpnia w ratuszu. Przyznano trzy pierwsze miejsca w dwóch 
kategoriach wiekowych oraz trzy wyróżnienia.

Jury konkursowe pierwsze miejsce 
przyznało Zuzannie Sadkowskiej 
– uczennicy Gimnazjum nr 2 im. 
Marii Konopnickiej w Młocku za 
zdjęcie „Byliśmy bezimienni i bez 
pieśni”. Drugie oraz trzecie miej-
sca zajęli autorzy prezentacji mul-
timedialnych: Katarzyna Bur-
szewska – uczennica Gimnazjum 
nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Książąt Mazowieckich w Cie-
chanowie oraz Michał Lewandow-
ski z Gimnazjum w Młocku. W in-
ternetowym głosowaniu nagrodę 
publiczności w wysokości 500 zł, 
ufundowaną przez centrum han-
dlowe „Mrówka”, zdobył Oliwier 
Borkowski, na którego oddano 
2150 głosów. Dyplomy i nagrody 
(gry planszowe, książki, płyty) tra-

fiły do wszystkich uczestników kon-
kursu. Prócz laureatów byli to: Ja-
kub Brodowski, Krzysztof Kamiń-
ski, Filip Kędzierski, Anna Kocię-
da, Marek Grzegorz Kosior, Daniel 
Kujawa, Edyta Makowska, Ka-
rolina Przybyłowska, Alicja Śmi-
gielska. Nagrody wręczył prezy-
dent Krzysztof Kosiński, podczas 
spotkania w centrum handlowym 
„Mrówka”.
Organizatorzy podkreślają, że głów-
nym celem konkursu było uczcze-
nie 73. rocznicy Powstania War-
szawskiego oraz popularyzowanie 
wiedzy o nim i jego bohaterach, 
kształtowanie postaw obywatel-
skich i patriotycznych, zaintereso-
wanie historią.

R.J.

Odbywały się tu pokazy historycz-
ne, inscenizacje, prelekcje i pre-
zentacje. Nie zabrakło warsztatów, 
dzięki którym uczestnicy Spotkań 
mogli pełniej doświadczyć odległej 
przeszłości. O tym, jak żyli dawni 
mieszkańcy ziemi ciechanowskiej 
można było dowiedzieć się z kolej-
nych spotkań, którym organizato-
rzy nadali tematy przewodnie. Za 
zamku odbywały się między inny-

mi gry i zabawy historyczne, cykl 
zajęć zatytułowanych „piaskowni-
ca archeologiczna”, warsztaty wi-
kliniarskie oraz pokazy sokolni-
cze w ramach zajęć o sokolnictwie.
„Spotkania z historią ożywioną” 
na ciechanowskim zamku to inicja-
tywa Muzeum Szlachty Mazowiec-
kiej, której wsparcia co roku udzie-
la Prezydent Ciechanowa.

red.

Wyniki konkursu 
o Powstaniu Warszawskim

23 sierpnia ogłoszono wyniki i wręczono nagrody w konkur-
sie o Powstaniu Warszawskim „Czy to była kula, synku, czy to 
serce pękło”. Konkurs adresowany był do młodzieży gimna-
zjalnej, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów 
z powiatu ciechanowskiego. Zgłaszać można było fotografie, 
grafiki, prezentacje multimedialne. Organizatorem przedsię-
wzięcia, nad którym patronat honorowy objął prezydent mia-
sta, było Stowarzyszenie Narodowy Ciechanów.

Wakacje z historią ożywioną
W każdą niedzielę wakacji od 6 lipca do 27 sierpnia mieszkań-
cy Ciechanowa i przyjezdni mogli poznawać zwyczaje dawnych 
przodków. Na dziedzińcu Zamku Książąt Mazowieckich uczestni-
kom „Spotkań z historią ożywioną” proponowano wiele atrakcji.
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Uczestnicy pleneru malowali bardziej 
lub mniej charakterystyczne obiekty 
i zakątki ziemi ciechanowskiej. W wy-
darzeniu mogli uczestniczyć także 
mieszkańcy, poprzez włączenie się 
we wspólne tworzenie wielkogaba-
rytowego obrazu podczas improwi-
zacji malarskiej przed centrum han-
dlowym „Mrówka. W ramach happe-
ningu artystycznego zorganizowano 
także warsztaty rysunku dla dzieci 
z udziałem ilustratora Rafała Kado.
Plener służył integracji artystów, 
ciechanowian, umożliwił wymia-
nę doświadczeń, był dobrym cza-
sem do nawiązania współpracy.
Wydarzenie zorganizowane zosta-
ło przez Oddział Ciechanowski Sto-
warzyszenia Autorów Polskich przy 
wsparciu Prezydenta Miasta Cie-

chanów w ramach realizacji zada-
nia publicznego. Partnerzy poma-
gający przy organizacji pleneru to 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodo-
wa w Ciechanowie oraz Ciechanow-

ski Ośrodek Edukacji Kulturalnej 
STUDIO. W siedzibie COEK STU-
DIO 27 października odbędzie się 
wernisaż wystawy poplenerowej.

red.

Miejska placówka kulturalna zapro-
siła mieszkańców na komediowy 
spektakl „Beczka śmiechu” w wy-
konaniu Teatru na Walizkach, zało-
żonego w 2005 roku przez aktorów 
Annę Went, Łukasza Jędrzejczaka 
oraz rosyjskiego komika i mima 
Olega Yemceva.
Bogate doświadczenia tego ulicz-
nego teatru to współpraca z ar-
tystami z różnych rejonów świa-
ta. Widzów urzeka łączenie wie-
lu technik wyrazu artystyczne-

go: pantomimy, improwizacji, 
clownady.
Podczas spektaklu „Beczka śmie-
chu” aktorzy prezentowali zaska-

kującą zawartość tytułowej beczki. 
W zabawny sposób zamieniali się 
rolami z publicznością. Fascynowa-
li wieloma umiejętnościami, mię-
dzy innymi żonglerką i akrobatyką.
Po przedstawieniu, swój malowni-
czy pokaz dała tańcząca z ogniem 
grupa MAORI.
Poprzednie przedstawienie w ra-
mach „Spotkań z teatrem” odby-
ło się14 lipca. Wystąpił wtedy Te-
atr Pinezka.

red.

Uczestnicy zostali podzieleni 
na czter y kategor ie w iekowe: 
5-10 lat, 10-15 lat, 15-20 lat oraz ka-
tegorię 20+. Z każdej z nich zosta-
ła wyłoniona trójka najlepszych so-
listów (III, II oraz I miejsce – Zło-
ty Mikrofon). Zwycięzca konkursu 
otrzymał Grand Prix Platynowego 
Mikrofonu oraz nagrodę w posta-
ci 1000 zł. Dodatkową wygraną dla 
laureatów jest nagranie kompilacyj-
nej płyty z utworami, które zapre-
zentowali na scenie.
Lista finalistów konkursu, wyłonio-
nych przez jury w składzie: Magda-
lena Jabłońska, Łukasz Juszkie-
wicz i Szymon Ostromecki:
Kategoria 5-10:
I miejsce (Złoty Mikrofon) – Anie-
la Stypik
II miejsce – Filip Bednarczyk
III miejsce – Nadia Kołpaczyńska
Kategoria 10-15:
I miejsce (Złoty Mikrofon) – Oli-
wia Turadek
II miejsce – Alicja Kaszubowska

III miejsce – Barbara Smolińska
Kategoria 15-20:
I miejsce (Złoty Mikrofon) – We-
ronika Rekosz
II miejsce – Zuzanna Rembowska
III miejsce (ex aequo) – Alicja Sty-
pik i Julia Jaworska
Kategoria 20+:

I miejsce (Złoty Mikrofon) – We-
ronika Chrzanowska
II miejsce – Agnieszka Stawińska
GRAND PRIX – Platynowy Mi-
krofon 2017 zdobyła Edyta Szwej-
kowska.

red.

„Uroki ciechanowskiej ziemi”
Plener malarski „Uroki ciechanowskiej ziemi”, który trwał od 3 do 10 sierpnia był dla artystów 
kolejną okazją do uważnego przyjrzenia się otaczającej przestrzeni i przeniesienia jej na płót-
no. Malarze szukali nowych inspiracji w dobrze znanym środowisku oraz tworzyli wspólnie 
z mieszkańcami.

„Spotkanie z teatrem” na ul. Warszawskiej
25 sierpnia na deptaku, w pobliżu pomnika św. Piotra, wystąpił Teatr na Walizkach ze spekta-
klem „Beczka śmiechu”. Po przedstawieniu swój słynny już pokaz tańca z ogniem zaprezento-
wała grupa MAORI. To wakacyjna propozycja „Spotkań z teatrem” Ciechanowskiego Ośrodka 
Edukacji Kulturalnej STUDIO.

Platynowy Mikrofon 2017 wręczony
19 sierpnia Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO we współpracy z Centrum 
Handlowym Mrówka zorganizował kolejną odsłonę konkursu wokalnego „Platynowy Mikro-
fon Prezydenta Miasta Ciechanów 2017”.

Zaułek poezji
Ewa Puternicka

„Tylko siedzę”
Siedzę
bo dlaczego nie miałabym siedzieć
Patrzę
bo dlaczego nie miałabym patrzeć
Słucham
bo dlaczego nie miałabym słuchać
Myślę
bo dlaczego nie miałabym myśleć

I dochodzę do wniosku
Że
Nic nie widzę
Nic nie słyszę
Nic nie wiem

Tylko
Siedzę

Ewa Puternicka jest ciechanowianką. Skończyła studia licencjackie 
na kierunku administracja w Wyższej Szkole Menadżerskiej w War-
szawie, pracuje w ciechanowskim MOPS. Jej wiersze znalazły się 
w kilku poetyckich antologiach. Interesuje się też historią, architek-
turą, tańcem i fotografią.

Zachęcamy miłośników poezji do współpracy z „Zaułkiem poezji”, 
w którym chętnie będziemy zamieszczać wiersze debiutantów. Utwo-
ry prosimy nadsyłać na: stefan.zagiel@wp.pl

WRZESIEŃ
1.09, godz. 16.00 – Obchody 78. rocznicy wybuchu II Wojny Świato-
wej, cmentarz komunalny przy ul. Gostkowskiej – Kwatera Wojska Pol-
skiego i Ofiar Terroru

1.09, godz. 20.00 – Strefa Kibica przed ratuszem: mecz eliminacyjny 
do MŚ 2018 Dania – Polska

2.09, godz. 12.00 – Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiań-
skiego, biblioteka, ul. Batalionów Chłopskich 15

2.09, godz. 13.00-20.00 – XIII Spotkania z Historią, Zamek Książąt 
Mazowieckich

3.09, godz. 17.00 – Ciechanowskie Wieczory Organowe, parafia św. Jó-
zefa, ul. Ściegiennego 11

7.09, godz. 18.00 – Czwartkowe Wieczory z Poezją, kawiarnia „Retro”,

ul. Ściegiennego 10/55

16.09, godz.12.00 – Pożegnanie Lata, ul. Warszawska

17.09, godz. 17.00 – Ciechanowskie Wieczory Organowe, parafia św. 
Józefa, ul. Ściegiennego 11

17.09, godz. 12.00 – Biesiada Poetycka, COEK STUDIO, ul. 17 Stycz-
nia 56A

22.09, godz. 17.00 – Gala Jubileuszowa 10-lecie Stowarzyszenia Auto-
rów Polskich Oddział w Ciechanowie, PWSZ, ul. Narutowicza 9

23-24.09, godz. 18.00 – Festiwal Sakralny, parafia św. Tekli, ul. Au-
gustiańska 3
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W nocy z 26 na 27 lipca w hali MO-
SiR odbył się Nocny Turniej FIFA 
17 o Puchar Prezydenta Ciechanowa. 
Były to trzecie tego typu rozgrywki. 
Organizatorem był KS Zamek Cie-
chanów i Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Ciechanowie. Turniej 
otworzył prezydent Krzysztof Kosiń-
ski, który rozegrał mecz z mistrzem 
olimpijskim w podnoszeniu cięża-
rów Szymonem Kołeckim. Zawody 
zostały podzielone na dwie katego-
rie wiekowe: Junior (do 16 roku ży-
cia) oraz OPEN (powyżej 16 roku ży-
cia). Zawodnicy rywalizowali ze sobą 
do późnych godzin nocnych przy 
specjalnie przygotowanych stano-
wiskach z konsolami. Udział wzięło 
blisko 200 graczy, choć liczba chęt-
nych przekroczyła 300 osób. Na za-
wody przyjechali zawodnicy min. 
z Warszawy, Częstochowy, Ostrowca 
Świętokrzyskiego, Gdańska, Szcze-
cina. Najlepszy okazał się Piotr Gu-
stowski. Drugi był Bartłomiej Au-
gustyniak, trzeci Dominik Boguś, 
a czwarte miejsce zajął Adrian Bo-
gucki. Zwycięzcy nagrodzeni zostali 
pucharami i gadżetami ufundowa-
nymi przez sponsorów.

A.C.

Nocne rozgrywki FIFA
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„Ciechanów jest świetnym przy-
kładem dla innych miast, jak 
skutecznie pozyskiwać pienią-
dze z Unii Europejskiej” – twier-
dzi marszałek Adam Struzik. 
W rozmowie z Gazetą Samo-
rządu Miasta Ciechanów mar-
szałek mówi także o odbieraniu 
samorządom kolejnych kompe-
tencji i różnicach między admi-
nistracyjnym a statystycznym 
podziałem Mazowsza.

Jest pan częstym gościem 
w Ciechanowie. Lubi pan to 
miasto?
Oczywiście! Zawsze widziałem 
w Ciechanowie duży potencjał. 
W ostatnich latach udaje się go do-
brze wykorzystać. Nie można nie 
zauważyć tych zmian.

To chyba cieszy marszałka wo-
jewództwa?
Zdecydowanie. Negocjując środ-
ki unijne dla Mazowsza, a także je 
rozdysponowując, chciałbym, aby 
korzystały z nich wszystkie miasta, 
gminy i powiaty Mazowsza.

Nie jest to jednak wcale łatwe.
Rzeczywiście nie jest, ale najlep-
si wiedzą jak po nie sięgać. Trzeba 
mieć wizję, pomysły, ale i dobrych 
fachowców. Mazowieckie samorzą-
dy świetnie sobie z tym jednak ra-
dzą, a Ciechanów jest tego najlep-
szym przykładem.

Podczas spotkań w Ciecha-
nowie, w których pan uczest-
niczył, padały słowa „kolejny 
raz” w kontekście dofinanso-
wania unijnego dla Ciechano-
wa. Teraz ten „kolejny raz” to 
aż 33 mln złotych.
Trochę już wszyscy przyzwyczaili 
się do tego, że Ciechanów pozysku-
je pieniądze europejskie. Można 
żartować, że to standard, ale trze-
ba pamiętać, że każde dofinanso-
wanie to zupełnie odrębny, wypra-
cowany sukces. Z każdym wnio-
skiem wiąże się wiele pracy, a pie-
niędzy nie pozyskuje się „ot tak”. 
Ciechanów potrafi przygotowywać 
dobre wnioski. Prezydentowi Ko-
sińskiemu gratuluję skuteczności. 
Kiedy podczas posiedzenia zarzą-
du województwa możemy podjąć 
decyzję o dofinansowaniu unijnym 
dla ważnego i dobrze przygotowa-
nego projektu, bardzo nas to cie-
szy. My stwarzamy szansę, a Cie-
chanów umie z niej skorzystać. 
Przecież rozwój poszczególnych 
miast, gmin czy powiatów prze-
kłada się na rozwój całego regio-
nu. Ostatnie dofinansowanie, czy-
li ponad 33 miliony złotych, to na-
prawdę duże osiągnięcie. Wielkie 
pieniądze na potrzebne miastu in-
westycje. Co istotne są to projekty 
proekologiczne i służące zrówno-
ważonemu transportowi. To waż-
ne zwłaszcza w kontekście walki 
z zanieczyszczeniem powietrza 
i smogiem.

Samorząd Mazowsza pracuje 
nad uchwałą antysmogową. 
Na jakim etapie są w tej chwi-
li prace nad tą uchwałą?
Wspólnie ze specjalistami opra-
cowaliśmy koncepcję uchwały an-
tysmogowej. Przeprowadziliśmy 
także szerokie konsultacje spo-
łeczne tego dokumentu z miesz-
kańcami Mazowsza oraz samo-
rządowcami. Na początku sierp-
nia w większych miastach naszego 
regionu odbyły się spotkania kon-
sultacyjne. Projekt uchwały był 
również podwieszony na naszej 
stronie internetowej, a mieszkań-
cy mogli zgłaszać do niego uwagi. 
Dokument wzbudził duże zainte-
resowanie, otrzymaliśmy wiele su-
gestii, które teraz wnikliwie ana-
lizujemy. Chcemy, aby uchwała za-
częła obowiązywać już od 1 listo-
pada tego roku, czyli z początkiem 
sezonu grzewczego. Chodzi prze-
cież o nasze zdrowie.

Wróćmy jeszcze na chwilę 
do inwestycyjnej aktywności 
Ciechanowa. Która z ciecha-
nowskich inwestycji dofinan-
sowanych ze środków unijnych 
wydaje się panu najciekawsza?
To na pewno wieża ciśnień, któ-
ra sama w sobie jest wyjątkowym 
obiektem. Myślę, że nawet na ska-
lę światową. Wiele lat niszcza-
ła, a teraz zyska nowe 
życie. Zostanie nie 
t ylko zrew ita l i-
zowana, będzie 
również służyć 
nauce i  eduka-
cji. Pomysł stwo-
rzenia tu czegoś 
w rodzaju ciecha-
nowskiego Cen-
trum Nauki Ko-
pernik to św iet-
na inicjatywa 
i szan-

sa na promocję turystyczną mia-
sta, ale i regionu.

Samorząd województwa dofi-
nansował też ze środków unij-
nych sporo inwestycji kultu-
ralnych czy edukacyjnych.
Rzeczywiście, wiele ciechanowskich 
projektów łączy inwestycje infra-
strukturalne z działaniami na rzecz 
kultury. Dobrym przykładem może 
być zabytkowa kamienica Piankie-
go, która przez lata stała bezuży-
teczna, a wkrótce zostanie odre-
staurowana i stanie się miejscem 
działalności kulturalnej, społecz-
nej i edukacyjnej. Ważnym eduka-
cyjnym przedsięwzięciem jest z ko-
lei projekt „Ciechanów miastem no-
woczesnej edukacji”, zapewniają-
cy wsparcie dla dzieci i nauczycieli 
z miejskich szkół. Szereg dodat-
kowych zajęć, nowoczesne narzę-
dzia, wyposażenia sal, szkolenia – 
wszystko to przekłada się na lepsze 
efekty nauczania. Warto wspomnieć 
również o powołaniu przez prezy-
denta Placówki Wsparcia Dzienne-
go. Jak widać, jeśli ktoś potrafi sko-
rzystać z naszego wsparcia, może 
wiele dobrego zdziałać.

Można odnieść wrażenie, że 
żyjemy w dobrych czasach. 
Tymczasem coraz więcej sły-

chać głosów samorządów, 
że obecna polityka rzą-

du nie jest zbyt przy-
chylna dla samo-
rządów.
Samorządowcom 
przyszło żyć i praco-
wać w trudnych cza-
sach. Rząd i partia 
rządząca nie cenią 
pracy i wkładu samo-
rządów w rozwój kraju. 

Metodą salami odcina 
się nam kolejne 

kompe-
tencje 

i uprawnienia, które od lat realizo-
wane są bez zarzutu. Odebrano nam 
już możliwość decydowania o woje-
wódzkich funduszach ochrony śro-
dowiska, ośrodki doradztwa rolni-
czego. A władza centralna pracuje 
już nad przejęciem urzędów pracy.

Czy oznacza to centralizację 
zamiast samorządności?
Nigdy nie przypuszczałem, że po 
latach ciężkiej pracy, budowania 
i kształtowania samorządności 
w Polsce będę świadkiem powro-
tu do centralizacji. Obecna władza 
centralna chce rządzić wszystkim, 
od polityki zagranicznej, przez po-
licję, wojsko, na małej gminnej dro-
dze czy wiejskim strumyczku koń-
cząc. Wynika to z przekonania, że 
do tej pory wszystko działało źle 
i tylko jedna opcja polityczna zna 
najlepsze rozwiązania dla wszyst-
kich. To również dążenie do cał-
kowitego osłabienia samorządów, 
a tak naprawdę odebrania lokalnym 
wspólnotom możliwości decydowa-
nia o ich małych ojczyznach. Nie mo-
żemy zgodzić się na takie działania. 
Polska samorządność od lat stawia-
na jest przez ekspertów za wzór. Nie 
możemy pozwolić na zaprzepaszcze-
nie tego 25-letniego dorobku, dla-
tego walczymy i będziemy walczyć 
o samorządy. W tym celu powoła-
liśmy Ruch Obrony Polskiej Samo-
rządności, do którego przystąpili go-
spodarze wielu miast, gmin, powia-
tów i województwo, także prezydent 
Ciechanowa. Również konwent mar-
szałków i sejmik województwa sta-
ją w obronie polskich samorządów.

Można pow ied zieć,  że są 
pierwsze efekty tych działań. 
Prezydent Andrzej Duda za-
wetował ustawę o Regional-
nych Izbach Obrachunkowych, 
a potem kontrowersyjne usta-
wy o Sądzie Najwyższym i Kra-
jowej Radzie Sądownictwa.
Chciałbym, aby nie były to jednost-
kowe działania prezydenta, ale ten-
dencja, która będzie się utrzymywa-
ła. Nowelizacja ustawy o RIO z całą 
pewnością jest niezgodna z Kon-
stytucją RP, w której jest zapisane, 
że samorządy powinny być kontro-
lowane przede wszystkim pod ką-
tem legalności działania. Noweli-

zacja upoważniała kontrolerów 
RIO do kontroli zasadności wy-

datkowania środków publicz-
nych i gospodarności. Ozna-
czałoby to, że urzędnik, któ-
ry przyjdzie i będzie kontro-
lował decyzje samorządów, 
każdą z nich mógłby zakwe-
stionować. Apeluję do pre-
zydenta Dudy o kolejne od-

ważne kroki i niezgadzanie się 
na bezprawną politykę antysa-
morządową.

Mazowszu udało się od-
sunąć widmo podziału 
administracyjnego wo-
jewództwa?

Mam nadzieję, że to już pieśń prze-
szłości. Jednak w tych czasach trud-
no jest mieć całkowitą pewność. Wy-
daje się, że strona rządowa zrezy-
gnowała z administracyjnego wyod-
rębnienia Warszawy i otaczających 
ją powiatów z województwa mazo-
wieckiego. Być może przekonały ją 
nasze argumenty, a może to jedy-
nie chwilowa cisza przed burzą. Je-
śli jednak trzeba będzie, ponownie 
podejmiemy walkę przeciw takiemu 
rozwiązaniu. Nie ma bowiem racjo-
nalnych argumentów przemawiają-
cych za takim rozbiorem Mazowsza.

Pomysłodawcy takiego rozwią-
zania sugerowali, że to szansa 
na rozwój i lepsze życie miesz-
kańców Mazowsza.
To nieprawda. Wydzielenie Warszawy 
nie spowoduje automatycznego wzbo-
gacenia się reszty województwa. Przy-
niosłoby to zdecydowanie odwrotne 
skutki, a nowe Mazowsze bez War-
szawy stałoby się najbiedniejszym 
województwem w kraju. W obecnym 
budżecie Mazowsza blisko 90 proc. 
dochodów generowanych jest przez 
podmioty zlokalizowane w Warsza-
wie i powiatach z nią sąsiadujących. 
Dzięki temu możemy prowadzić in-
westycje w różnych subregionach Ma-
zowsza. Naprawiamy drogi, moder-
nizujemy szpitale, kupujemy dla nich 
sprzęt, a także remontujemy i wypo-
sażamy instytucje kultury. Jeśli wy-
dzielimy Warszawę z Mazowsza tych 
pieniędzy po prostu nie będzie.

Lepszym rozwiązaniem jest sta-
tystyczny podział Mazowsza?
Zdecydowanie tak. Na takie rozwią-
zanie zgodziła się również Unia Eu-
ropejska. Już od 1 stycznia 2018 r. 
Mazowsze będzie statystycznie po-
dzielone na dwie jednostki – War-
szawę wraz z dziewięcioma powia-
tami oraz resztę województwa. Będą 
to tzw. NUTS 2. Kosztowało nas to 
sporo starań i pracy, ale najważniej-
sze, że się udało.

Co to oznacza, dla przeciętne-
go mieszkańca Mazowsza i Cie-
chanowa?
Przede wszystkim szansę na dota-
cje z funduszy europejskich także 
po 2020 r. Unia Europejska będzie 
widziała teraz Mazowsze, jako dwa 
obszary o różnym stopniu rozwoju 
i różnych potrzebach. Dzięki takie-
mu rozwiązaniu dalej możemy liczyć 
na wsparcie unijne dla poszczegól-
nych subregionów w tym także cie-
chanowskiego. Gdyby nie udało nam 
się przekonać Brukseli do takiego 
rozwiązania, kolejna perspektywa 
mogłaby być dla nas zdecydowanie 
skromniejsza. Podział statystyczny 
pozwala nam również na pozostawie-
nie jednego dużego i silnego regionu 
– Mazowsza. Taki trend budowania 
dużych, silnych i samowystarczal-
nych regionów utrzymuje się w ca-
łej Europie. Tylko takie województwa 
mogą mieć realny wpływ na kształ-
towanie unijnej polityki spójności.

„Ciechanów – miasto z potencjałem”
Wywiad z marszałkiem województwa mazowieckiego Adamem Struzikiem


